
VU Research Portal

From Shadow to Substance

Renihan, S.D.

2017

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Renihan, S. D. (2017). From Shadow to Substance: The Federal Theology of the English Particular Baptists
(1642-1704). [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/0ff619f6-5533-405b-b707-f24e2ac008e4


SAMENVATTING 

 

Deze thesis beschrijft de verbondstheologie van de Engelse Particular Baptists in de jaren 1642 tot 

1704 en richt de aandacht op de personen die in verband worden gebracht  met de First en Second 

London Baptist Confessions of Faith (1644, 1677). Na een kort overzicht van de 

ontstaansgeschiedenis van de Particular Baptists binnen het Puritanisme in het algemeen en in 

het separatisme in het bijzonder onderzoekt de thesis  de brede samenhang in eenheid en 

diversiteit in het proces van totstandkoming van hervormingsgezinde verbondstheologie. Juist 

de eenheid en verscheidenheid van de reformatorische traditie biedt de mogelijkheid tot 

inhoudelijke contextuele vergelijking met Particular Baptists. 

De hoofdstukken in het onderzoek zijn chronologisch geordend. Ze beginnen met de eerste 

publicaties van de Particular Baptists. Deze verdedigen de verbondsgedachte in de veertiger en 

vijftiger jaren van de 17e eeuw en daarmee de verbondstheologie van de eerste 

geloofsbelijdenissen. De hoofdstukken laten zien dat, hoewel de Particular Baptists de 

samenhang van de reformatorische verbondstheologie in haar grondgedachten omarmden, hun 

onderscheidende gedachte was dat zij de gelijkstelling van het verbond van Abraham en het 

genadeverbond afwezen. Om deze reden dient het merendeel van hun literatuur een polemisch 

doel en geen systematisch doel. Met name het gedachtegoed van John Cameron heeft een 

voorname rol gespeeld in de discussie van Particular Baptists over hun verhouding tot de eenheid 

en verscheidenheid van de reformatorische verbondsgedachte. 

De hoofdstukken daarop laten een teruggang van literatuur in de zestiger jaren van de 17e 

eeuw zien, met name door toedoen van Charles II, maar ook een opleving in het decennium erna, 

die uitloopt op de argumentatie van Nehemiah Coxe in de jaren tachtig. In teksten van het laatste 

tijdvak van de 17e eeuw grijpen Particular Baptists vaak terug op eerdere literatuur van hun 

voorlopers, waardoor een krachtig patroon van doorwerking in de argumentatie ontstaat. Zoals 

in de voorafgaande decennia het geval was, kenmerkt hun polemische verbondstheologie zich 

aanhoudend door inhoudelijke verwerping van de gedachte dat het verbond van Abraham en 

het genadeverbond in elkaar overgaan. 

Vanaf het jaar 1670 komt de theologie van John Owen in zijn commentaar op het boek 

Hebreeën nadrukkelijk terug in de geschriften van Particular Baptists over het verbond. Het 

beroep op Owen, aangevuld met talrijke verwijzingen naar andere auteurs uit de reformatorische 

traditie die de kinderdoop verdedigen, voedde de overtuiging van Particular Baptists dat hun 

theologische conclusies over het verbond de tegenstrijdigheden en ongerijmdheden met 

betrekking tot de kinderdoop kunnen oplossen. Tegen de jaren tachtig en negentig van de 17e 

eeuw was de discussie van de Particular Baptists over het verbond stevig uitontwikkeld – alleen 

kleine verschillen konden nog worden genoteerd. 

Dit onderzoek toont aan dat gedurende de 17e eeuw de Particular Baptists een 

verbondstheologie ontwikkelden die aanzienlijke samenhang vertoont en een minimum aan 

verscheidenheid. Daarbij presenteerden zij hun onderscheidende argumenten niet als een 

afwijzing of vervanging van het geheel van de reformatorische verbondstheologie, maar als een 

vanzelfsprekende en noodzakelijke heroriëntering naar aanleiding van tegenstrijdigheden die 

met de diversiteit van de reformatorische traditie zelf gegeven zijn. 
 


